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  َعلَمِين ُحمَمدٌ َعلَمِين ُحمَمدٌ 
 )26احللقة (

  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم.
  احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.

اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنـا علًمـا وهـًدى وتًقـى يـا رب العـاملني، اللهـم اجعـل اجتماعنـا هـذا 
معصوًما، اللهم ال جتعل فينا وال معنا وال بيننا شـقيا وال حمروًمـا، إنـك علـى  مرحوًما، وتفرقنا بعده 

  كل شيء قدير يا ذا اجلالل واإلكرام.
  واألخوات، سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته. خوةإلاأيها 

علــى عبــاده أن يُيســر هلــم االجتمــاع علــى طاعتــه يف هــذه  -جــل وعــال-ومــن أعظــم نعــم اهللا 
 -عـز وجـل -ا الزمان الذي تكثر فيـه الفـنت، وتكثـر اخلطـوب بأهلهـا؛ اصـطفانا اهللا احلياة، يف هذ

 تـَُعــدوا َوِإنْ ﴿ علـى هـذه النعمـة -جـل وعــال-وجعلنـا نتحلـق يف بيـٍت مـن بيوتــه، وهنـا حنمـد اهللا 
  ].18[النحل: ﴾ ُتْحُصوَها َال  اللهِ  نِْعَمةَ 

وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت « -عليه وسلمصلى اهللا -ونذكر أحبيت بقول نبينا وسيدنا 
  ، ماذا هلم؟»اهللا يتلون كالم اهللا ويتدارسونه بينهم

إال نزلـــت علـــيهم الســـكينة، وحفـــتهم املالئكـــة، وغشـــيتهم الرمحـــة، وذكـــرهم اهللا فـــيمن «قـــال: 
  ، اللهم اذكرنا فيمن عندك خبري يا ذا اجلالل واإلكرام.»عنده
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، ننثـر لكـم شـيًئا -صـلى اهللا عليـه وسـلم-يف سـرية سـينا الرسـول  أيها األحبة، جمالسنا فصول
ــد  ى اهللا عليـه وســلم-مـن معانيهـا، وننثـر لكــم شـيًئا مـن حكمهــا وأسـرارها، حياتنـا بـال حممصـل- 

ليس هلا لون وال طعم وال رائحة، احلياة احلقـة يـوم أن نعـيش يف ظـالل السـنة، ويـوم أن نعـيش يف 
، فنـوره يبـدد كـل -صلى اهللا عليه وسـلم-نعيش يف ظالل أنوار املصطفى ظالل القرآن، ويوم أن 

ر أن يرزقنــا وإيـــاكم الــورود علـــى كمـــا ُحرمنــا رؤيتـــه يف هــذه الـــدا  -عـــز وجــل -ظــالم، فنســأل اهللا 
  ه يوم القرار، وأن نشرب من يده شربة هنيئة ال نظمأ بعدها أبًدا.وضح

  صلى اهللا عليه وسلم.-نبينا  ثيدحمعكم  سنتدار  -أيها األحبة-الزلنا 
  أتانا حديث ال ُميل كالمه ** شهي إلينا نظمه ومقاله

  صلى اهللا عليه وسلم.-وهو احلديث عن النيب 
مـن أجـل أن ترتـاح  اً قصصـتُـروى فقـط وال  معـاينَ ليسـت  -ه الصـالة والسـالمعلي-سرية النيب 

والعـربة منهـا، هـي قصـة جنـاح بكـل مـا حتملـه الكلمـة مـن هلا األفئدة والنفوس، وإمنا لنأخـذ العظـة 
[يـس:  ﴾فـََيُكـونُ  ُكـنْ  لَـهُ  يـَُقـولَ  َأنْ  َشـْيًئا َأرَادَ  ِإَذا َأْمُرهُ  ِإنَما﴿كان قادرًا   -عز وجل -معىن، اهللا 

، وكـل ذلـك -صـلى اهللا عليـه وسـلم-]، ومع هذا نرى تلك املعاناة واألذى الذي حلق بنبينـا 82
 ى اهللا عليه وسلم-يب ألن النيب  -صلالم-قدوة، فإذا كان النالة والسقد أُذَي يف اهللا  -عليه الص

  وصرب، فألن نصرب من باب أوىل. -جل وعال-
بعد وفاة عمه أيب طالـب وزوجـه  -صلى اهللا عليه وسلم-حتدثنا عن املعاناة اليت عاناها النيب 

يعــرض نفســه علــى  -صــلى اهللا عليــه وســلم-أن كــان النــيب  خدجيــة، ورأينــا املعانــاة األخــرى يــوم
ـــد  ى اهللا عليـــه وســـلم-القبائـــل، حممم، وابـــن عظـــيم مـــن عظمـــائهم،  -صـــلٍد مـــن ســـاداابـــن ســـي

َمــن حيملــين وأبلــغ ال إلــه إال «وأصــبح يعــرض نفســه علــى النــاس، كلمــا مــر مبــأل مــن القــوم قــال: 
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صـلى اهللا -ومنهم َمـن يـأىب، ومـنهم َمـن كـان يـدنو مـن النـيب ، وكل الناس منهم َمن يرتدد، »اهللا؟
ويساومه يف أمور الدنيا، مثل ما فعل صعصة بن عامر يوم أن قال: واهللا لو أخذت  -عليه وسلم

  هذا الفىت مللكُت به العرب.
مـر، ال مسـاومة لديـه يف هـذا األ -عليـه الصـالة والسـالم-الـدنيا! والنـيب  جـلأيريد الدين مـن 

ــد، أنصــرك، وأمحيــك، وأدافــع عنــك، ولكــن  -صــلى اهللا عليــه وســلم-فــأتى إىل النــيب  قــال: يــا حمم
  يكون يل امللك من بعدك.

  ».األمر هللا جيعله حيث يشاء«صلى اهللا عليه وسلم: -فقال النيب 
  فقال: أدف حنورنا حنو العرب، مث بعد ذلك يكون األمر لغرينا؟! ال حاجة لنا بك.

وهو يعرض نفسه على القبائل مل يكن أمًرا سـهًال، وخاصـة يف  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 
يف مكـة  رجـالً ن هنـاك إموسم احلج، ألن كل قبيلـة كلمـا يـأ وفـدها إىل احلـج وإذا ـم يقولـون: 

وبـني املـرء وابنـه؛ امسه حممد ال تستمعوا إىل كالمه، له كالم كالسحر، يُفرق فيه بني املـرء وزوجـه، 
  صلى اهللا عليه وسلم.-فاحذروه، فكان هناك دعاية مضادة لدعوة النيب 

ـة يريـد أن يسـتعني  -عـز وجـل -فكـان مـن تقـدير اهللا  لألمـور أن وفـًدا مـن األوس أتـى إىل مك
  ».ماذا تريدون؟«صلى اهللا عليه وسلم: -بأهل مكة ضد اخلزرج، فقال هلم النيب 

  نريد كذا وكذا. قالوا:
  ».أفال جتلسون أحدثكم«قال: 

  قالوا: بلى.
، قـالوا: هـذا كـالم طيـب، لكـن أحـدهم قـام -صـلى اهللا عليـه وسـلم-فجلسوا فحدثهم النـيب 

  صلى اهللا عليه وسلم.-مبنع البقية من الدخول يف اإلسالم، فكانت هذه أول نواة يعرضها النيب 
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فحـدثهم  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-ن األوس فجلسـوا مـع النـيب يف احلج الذي يليه أتى وفد مـ
عن القرآن، وحدثهم عن اإلسـالم، والقـرآن إذا دخـل إىل القلـب لـه أثـر، وخاصـة ألولئـك العـرب 
الذين يفهمون مدلول الكالم، حنن اآلن نقرأ القرآن ما نفقه! أحيانًا ال نعرف مراد اهللا فضًال عن 

-1 [العاديـات﴾ ُصـْبًحا فَـاْلُمِغيَراتِ  )2( َقْدًحا فَاْلُمورِيَاتِ  )1( َضْبًحا َواْلَعاِديَاتِ ﴿أن نتأثر 
  ]، ما معناها؟3

  بينما أهل مكة كانوا يعرفون عظمة هذا القرآن. -جل وعال-آيات كثرية نتلوها يف كالم اهللا 
غــرب يف وهــو يقــرأ يف صــالة امل -صــلى اهللا عليــه وســلم-جبــري بــن مطعــم يقــول: مــررت بــالنيب 

]، يقـول: فكـاد قلـيب 35[الطـور:  ﴾اْلَخـاِلُقونَ  ُهـمُ  َأمْ  َشـْيءٍ  َغْيـرِ  ِمـنْ  ُخِلُقوا َأمْ ﴿سورة الطور: 
  أن يطري.

بالوحدانيـة،  -جـل وعـال-ألن هـذه اآليـة مـن أعظـم اآليـات الـيت فيهـا الداللـة علـى إفـراد اهللا 
  سبحانه وتعاىل.-الرازق احمليي املميت  خلالقاوأن اهللا هو 

قالوا: يا قوم، واهللا إنه النيب الذي  -صلى اهللا عليه وسلم-أتى هؤالء، فلما استمعوا إىل النيب 
  حدثتنا به اليهود.

املدينـــة كـــان فيهـــا اليهـــود، يهـــود بـــين النضـــري، ويهـــود بـــين قينقـــاع، وهـــؤالء اليهـــود هلـــم قصـــص 
  بإذن اهللا جل وعال.-وأخبار ستأيت 

فكانوا يقولون لألوس واخلرزج من أهل املدينة: لقد دنا قرب نيب يُبعث يف آخر الزمان، نتبعـه 
، -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-علـــى دينـــه فنقـــتلكم حنـــن وإيـــاه، فكـــانوا يهـــددون أهـــل الشـــرك بـــالنيب 

  واألنبياء ال يُهدد م، ألم رسل رمحة وخري وسالم للناس مجيًعا.
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يف العــام الــذي  -صــلى اهللا عليــه وســلم-هلنــا إىل العــام القــادم، فــأتوا إىل النــيب توا فقــالوا: أمأفــ
  يليه وقالوا: لعله النيب الذي حتدثكم به اليهود.

  جل وعال؟-ماذا قال اهللا 
 َعلَـى ُحونَ َيْسـتَـْفتِ  قـَْبـلُ  ِمـنْ  وََكـانُوا َمَعُهـمْ  ِلَمـا ُمَصـدقٌ  اللـهِ  ِعْنـدِ  ِمـنْ  ِكتَـابٌ  َجاَءُهمْ  َوَلما﴿
  يقولون: سيأيت نيب. ﴾َكَفُروا الِذينَ 
  كفروا به.  ﴾ِبهِ  َكَفُروا َعَرُفوا َما َجاَءُهمْ  فـََلما﴿
ـــةُ ﴿ َلْعَن ـــى اللـــهِ  فـَ صـــلى اهللا عليـــه -]، فكـــانوا يهـــددوم بـــالنيب 89[البقـــرة:  ﴾اْلَكـــاِفرِينَ  َعَل
  صلى اهللا عليه وسلم.-ن اتباع النيب ويعلمون أنه النيب احلق، لكنه منعهم احلسد م -وسلم

 -صــلى اهللا عليــه وســلم-أتــوا يف العــام الــذي يليــه ســتة مــن األوس واخلــزرج فجلســوا مــع النــيب 
  صلى اهللا عليه وسلم.-ودخلوا يف اإلسالم وبايعوا النيب 

  على ماذا بايعوه؟
 -صــلى اهللا عليــه وســلم-نــيب بــايعوه بيعــة تســمى بيعــة النســاء، يعــين علــى وفــق بيعــة النســاء لل

 َوَال  َشـْيًئا بِاللـهِ  ُيْشـرِْكنَ  َال  َأنْ  َعلَـى يـَُباِيْعنَـكَ  اْلُمْؤِمنَـاتُ  َجاَءكَ  ِإَذا النِبي  أَيـَها يَا﴿عام احلديبية 
ـــْزنِينَ  َوَال  َيْســـرِْقنَ  ـــْينَ  هُ يـَْفَترِيَنـــ بِبُـْهَتـــانٍ  يَـــْأتِينَ  َوَال  َأْوَالَدُهـــن  يـَْقـــتُـْلنَ  َوَال  يـَ ـــِديِهن  بـَ  ﴾َوَأْرُجِلِهـــن  أَْي

  ]، فكانت هذه تسمى بيعة النساء.12[املمتحنة: 
علــى أال يشــركوا بــاهللا شــيًئا، وال يســرقوا، وال يزنــوا، وال  -صــلى اهللا عليــه وســلم-فبــايعوا النــيب 

علـى أن يقولـوا يف  -مصلى اهللا عليه وسل-يقتلوا أوالدهم، وال يأتوا ببهتان يفرتونه، وبايعوا النيب 
  اهللا ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم.
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متــت هــذه البيعــة، وعــاد هــؤالء األنصــار النـــواة األوىل إلســالم أهــل املدينــة، وهــذا يــدل علـــى 
  فضلهم، يعين املدينة نواا هؤالء الستة الذين قالوا: نشهد أال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا.

ــة خــرج معهــم مصــعب بــن عمــري كمــا ســبق احلــديث عنــه -، الفــىت الــذي كــان أنضــر أهــل مك
، أراد مصـعب -جـل وعـال-فـرتك هـذه األمـور كلهـا وأقبـل علـى ديـن اهللا  -رضي اهللا عنه وأرضاه

  بن عمري أن يكون له أثر يف اإلسالم.
 ، ال يبَق أحدنا عالة ينظر إىل الناس فقط، ال؛ البد أثر له كل واحد منا اآلن جيب أن يكون

أن يكـــون لـــك أثـــر، وكـــل واحـــٍد منـــا قـــادر علـــى أن ُحيـــِدَث تغيـــري يف هـــذه احليـــاة، حـــىت لـــو علـــى 
مستوى املنزل الذي أنت ويل أمـره، حـىت لـو كـان علـى مسـتوى عملـك، حـىت لـو كـان عـن طريـق 

  اإلنرتنت، بأي طيقة البد أن يكون لك أثر يف اإلسالم.
إن من الناس مفاتيح للخري، ومنهم مغاليق «يقول:  -المعليه الصالة والس -وهلذا كان النيب 

  صلى اهللا عليه وسلم.-، فكن من مفاتيح اخلري ومن مغاليق الشر كما أمر النيب »للشر
وذهـــب إىل املدينـــة، فكـــان أول ســـفري يف  -رضـــي اهللا عنـــه وأرضـــاه-أتـــى مصـــعب بـــن عمـــري 

  اإلسالم، كان أهل املدينة يسمونه ماذا؟
  عليه الصالة والسالم.-يقرئهم القرآن، ويعلمهم سرية وسنة النيب  املقرئ، كان

، هنـا حنـن حباجـة إىل علـم وإىل حكمـة، -جـل وعـال-ذهب مصعب بن عمري يدعو إىل اهللا 
ــى ادْعُ ﴿قــال:  -عــز وجــل -وإىل موعظــة حســنة، ألن اهللا  ــِبيلِ  ِإَل ــةِ  رَبــكَ  َس ــةِ  بِاْلِحْكَم  َواْلَمْوِعَظ

]، قـد يكـون لـديك علـم لكـن ال يكـون 125[النحـل:  ﴾َأْحَسـنُ  ِهـيَ  بِالِتي َوَجاِدْلُهمْ  اْلَحَسَنةِ 
لديك أسلوب، فال تستطيع أن تبلغ الرسالة، قد يكـون لـديك علـم ولـديك أسـلوب؛ لكـن لـيس 

-توصــل هــذا الــدين إىل النــاس، وهــذا مــا اســتطاع مصــعب بــن عمــري  أنلــديك حكمــة تســتطيع 
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علـــه، مجـــع اهللا لـــه بـــني العلـــم وبـــني احلكمـــة وبـــني صـــالح الـــنفس، صـــالح أن يف -رضـــي اهللا عنـــه
الداعية يف نفسه، خوفه من اهللا، عمله مبا يدعو الناس إليـه؛ لـه أثـر كبـري يف تقبـل النـاس لدعوتـه، 

  رضي اهللا عنهم أمجعني.-وهذا واضح من خالل دعوة األنبياء واملرسلني وأتباعهم 
ســالم ينتشــر شــيًئا فشــيًئا، ، اآلن بــدأ اإل-جــل وعــال- بــدأ مصــعب بــن عمــري يــدعو إىل اهللا

  أن ُيسلم على يديه اثنان من كبار قومهم، وهم: -عز وجل -شاء اهللا  نإفكان 
  أسيد بن حضري الذي تنزلت املالئكة لالستماع إىل تالوته. -
  رضي اهللا عنه وأرضاه.-وسعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرمحن ملوته  -

   ؟األجركم له من 
  فلمصعب بن عمري مثل أجره. ملاذا؟ -رضي اهللا عنه-كل عمل عمله سعد بن معاذ 

ألن يهدي اهللا بك رجًال واحـًدا «قال:  -صلى اهللا عليه وسلم-ألنه أسلم على يديه، ونبينا 
َمـن دعــا إىل هـًدى كــان لـه مــن األجـر مثــل أجـور َمــن تــبعهم «، وقــال: »خـري لــك مـن محــر الـنعم

  ينقص من أجورهم شيًئا. غري أنه ال
  طيب، وإذا صار اإلنسان رأس يف الضاللة، داعية ضالل؟

ومــن دعــا إىل ضــاللة فعليــه مــن الــوزر مثلهــا وأمثــال مــن تبعهــا مــن غــري أن يــنقص مــن «قــال: 
  ».أوزارهم شيًئا

  وهلذا يقول بعض العلماء: رحم اهللا امرأ مات ودفنت معه معصيته.
، وإمــا ويبفيــدلكــن ال زال يفســد النــاس، إمــا بشــريط، وإمــا بعــض النــاس ميــوت وهــو يف قــربه؛ 

  جل وعال.-بكتاب، وإما بدعوة إىل ما حرم اهللا؛ جتد أن لديه أشياء يُفسد ا عباد اهللا 
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احـذر إذا ابتليـت مبعصـية أن يبقـى شـيء مـن هـذه املعصـية بعـد وفاتـك  -أيهـا األحبـة-وهلذا 
علــى املعصــية الــيت يفعلهــا اآلخــرون، وهلــذا دائًمــا مــا نــت يف قــربك وتُعــذب أف يســتفيد منــه غــريك،

  يدعو العبد ويقول: اللهم أحسن خامتتنا.
أن جيعلنا وإياكم ممن حسنت خامتتهم،  -عز وجل -وهذا من األمور العظيمة اليت أسأل اهللا 

 ه أمجعني.جواد كرمي، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحاب -عز وجل -إنه 

 


